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િવયવાિસનીતો

{ િવયવાિસનીતો }

ીગણશેાય નમઃ 

ીનદગોપિહણીભવા તનોત ુભં સદા મમ સરુાથપરા સા 

િવયાિ-ગરગતાભુ િસા િસઃૈ સસુિેવત-પદાજયગુા િપા  ૧

વદેરૈગયમિહમા િનજબોધતુા િનયા ગણુયપરાઽિખલભદેશૂયા 

એકા પચકરણ ેિગણુોશિચાવચાિતરથોઽચલજમામા  ૨

પીયષૂ-િસધ-ુસરુપાદપવાિટરીપ ેસનુીપવનશાિલિન દુવશે ે

િચતામિણ-ખિચત ેભવન ેિનષણા િવયેરી િયમનપતરાં કરોત ુ ૩

ુવા તુત િવિધતાં કણાિચા નારાયણને સબલૌ મધકુટૈભાયૌ 

યા સજહાર જગતાં લય ેતથા સા િવયેરી િવતનતુાં સમુનોરથામ ે ૪

શેિવ-પુહૂત-હુતાશનાિદતેભવા મિહષપીિડત-િનજ રાણા 

થાનાતયઽેિતપયા મિહષં મમદ િવયેરી હરત ુરોગિવપિમાશ ુ ૫

યા ધૂચડ-બિલમુડ-િનશુભ-શુભરાિપપષે સરુકાયરતાયનકેા 

દઃુખાબધુૌ િનપિતતય િવમઢૂબુેવયેરી મમ દદાત ુસબુિુમબા  ૬

યા દગુમ ંદનભુવ ંપિરમ નાા દગુા  બભવૂ ચ તતાન શભુ ંસરુાણા 

વાચારકમ-િવમખુય જુગુસતય િવયેરી દહત ુવિૈરગણાસમતા  ૭
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સાય જમ વપષુઃ પિરપોષણાય સંયાિતગ-િજન-પુજિવધાિયનો મ ે

ચડાસરુમિથની લિલતા ચ નાા િવયેરી હરત ુમહાધકાર  ૮

યા તારયયિખલ-દુિતલોકપુારે'િત નામ ગિદતા ભવુનષે ુદવેી 

અાનિસધતુરણ ેદૃઢનૌવપા િવયેરી મમ ગણુાયસતુ ંદદાત ુ ૯

રાબરા તણભાનુિચઃ સા રાબુસન-તાંિયગુા તાા 

રૈઃ વલૃત-તનમુિણભષૂણૈ િવયેરી મમ િગરં િવશદાં કરોત ુ ૧૦

રાીશકાત-મિણકાત-તનુવશાલ-મુાલતા-લિલતકુચા શાી 

તેાબરા િસતસરોજતાિધવાસા િવયેરી મમ વચાંિસ પનુાત ુિનય  ૧૧

આકય દીનવચન ંજનનીવ દવેી પુય મ ેસપિદ સવગદા જહાર 

લખેાનામકુુટ-ગુફત-િચપુપ-રેકરાચત-પદા નખાં શચુા  ૧૨

દવેાિવહાય સકલાનથ કમ સવ ંલવા જનનુ તવાંતવ દિેવ! પૂ 

માતનમાિમ સતત ંમનસા ચ વાચા દહેને પાદકમલ ંશરણાગતોઽહ  ૧૩

દહેીમાશ ુિવપલુ ંિનજસવેકેયો દાિરયમબ હર ચાિરવધં કુવ 

શાત ચ સવજગતાં િવશદાં ચ બુ વ ંપાલયાિતપયા ચરણાજગ ંમા  ૧૪

દેયાઃ તવ ંપઠિત યઃ િશવદ ંમનુયઃ પતૂઃ ૃણોિત ચ મનો િવિવધૈરભીઃૈ 

પણૂ ંિહ તય ભવિત સભ ંગદા યાિત ય ંઝિટિત વાયકુફાિનલોથાઃ  ૧૫

યયભિૂમિમત-સવિજદાયવષ ઈષે ચ માિસ િસતપયતુ ેકવીશઃ 
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તો ંિલલખે મથરુેરમાલવીયઃ સાહમોચનભવો િવધુશયા  ૧૬

 ઇિત ીમમાલવીય-શુલમથરુાનાથિવરિચત ંિવયવાિસનીતો ંસપણૂ 
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